Slovo kachny
Jaro je tu. Všimli jste si? Ne? No, já skoro taky ne, ale na venkově se daj vidět bledule a sněženky, jak tak stojíte po kotníky ve
sněhu… no, když jen ve sněhu…
Co bude dnes? Jako hosté vystoupí kapela Audio Attaché.
Jejich lídra Honzu Houdka můžete jindy a jinde taky vidět jako
kytaristu Malé bílé vrány a do křesla pro hosta se nacpali hned
dva attaché. Audio.
Překvapí vás divý muž s houslemi Michal Knébl. Taková Iva
Bittová v… trenkách? No, asi. Ale lepší.
Ve Fumasově tradicionelním komiksu se dozvíte, jak si to užil
Ivo Dvořák. Na rozdíl od psa pana Kokeše ho alespoň nikdo nepochcal… Jo, a kdybyste měli zájem si přečíst předchozí díly tohoto
dílka, mrkněte na bureší web, tam to je v archlívu.
Tak.
Užijte si dnešní večer jak nejlíp umíte, a nezapomeňte, že příští
kabaret Původního Bureše bude ve čtvrtek 13. 6. 2013 na stejném
místě, tedy Na Slamníku a jeho ghostem bude vycházející hvězda
Čtyřrozměrná beruška a překvapení bude překvapivé.
Vaše Kachna

Co nového u Původního Bureše?
Brutovi chrti vítězí na všech frontách a s Brutovic rodinou už
nemluví ani jeden soused. Fumas pálil až vypálil. Janče cvičí na
housle a tuhle ujelo 40 km na kole. Na místě. Jak to dělá? Pavla
napravuje nenapravitelné a napraví i vaše záda. A Petr přichystal
novou várku čokoládových bonbonů.
Začínáme natáčet novou desku, tak si kupujte tu minulou, abysme měli tu novou kam dát.

Dnešním překvapením je
houslista a písničkář

Michal Knébl
Při prohlížení knihy Milostná
korespondence českých spisovatelů mě napadlo: což Emailová korespondence českých
rockerů:
Ahoj,
…když přijdeš v 19:00 bude to
myslím v pohodě.

Od 19:30 tak začínají chodit první diváci.
A mohl bys mi prosímtě o sobě něco napsat do programu?
Nemusí to být nijak vážné, však víš…
Těším se
Fumas
Ahoj,
…asi takto:
Napsal o mně kritik Jiří moravký Brabec, že jsem exot mezi
písničkáři, což vlastně znamená
exot mezi exoty. No, snažím se,
aby byla psina. Depresí a smutností má každý člověk dost v práci
i jinde. Bytostně nesnáším písničkáře, kteří těžce filosofují a smutní
u kytary… Ale občas se nějaké té
melancholie dopustím, ale koukám, aby toho nebylo moc. Hraju
také s Panelákovými fotry, kam
hrozně rád nosím své nové písně
(nebo spíše kraviny). Jinak mi do
pořadu Na stojáka vzali před časem několik hitů, neb usoudili, že
je možno se u těch blbin zasmát.
Stačí takto? Pochopitelně se to dá přepsat do třetí osoby, ale to je
neupřímné… Já se za to nestydím, že jsem to napsal.
Jinak je to napsané tak, že pokud je to dlouhé, škrtneš bez problémů
poslední větu. Pokud stále dlouhé, škrtneš dvě poslední věty… atd.
Pokud potřebuješ něco velmi stručného, tak jsem vytáhnul první
dvě věty… Prostě ti posílám stavebnici.
Michal.

Křeslo pro ghosta

Audio Attaché
Do křesla pro hosta dnes usedli dva členové kapely Audio Attaché
kytarista a zpěvák Honza a baskytarista Láďa.
Rozhovor probíhal v přátelském duchu, přestože na velvyslanectví
Lichenštejsnka není přehršel nábytku.
Jak se vám sedí?
Honza: Je tu trochu těsno, přece jen jsme tu dva a to je na jedno
křeslo až až! Pohovka by nebyla? A popelníček?
Pohovka je v čistírně a tamhle je taková plechovka. Budete to foukat z okna, žejo? Takže: Jaký máte vztah k Berlínu, jaký k Praze?
Láďa: K oběma vřelý. Berlín inspiruje, není daleko a je přece
jenom o něco světovější než Praha. Ale doma je doma.
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Honza: Berlín – S-bahn, kamarádi, domy, kluby, ulice, kebab!
Praha – Tramvaje, kamarádi, kluby, domy, Švanďák!
Polka Marie je skutečná postava?
Honza: Je, je to opravdová Polka, ovšem její skutečné jméno se
do textu bohužel nevešlo a proto Marie, a hlavně každá pořádná
kapela přece zpívá o Marii, ne?
Provozujete s kapelou i nějaké mimohudební aktivity?
Honza: Občas trochu pijeme, kouříme a snídáme zbytky z večírků…
Posouváte se hoši? Pokud ano, kam nejraději?
Láďa: Posouváme se úplně stejně, jako se posouvá všechno okolo
nás. Kam nejraději? Přece dopředu!
Honza: Ano, necháváme sebou smýkat hudebním šoubyznysem,
kam jeho vítr, tam náš plášť. Zároveň je nutné zdůraznit, že jsme
najali přísného posunovače, bubeníka Plášu, ten nás rozhodně
nenechá přešlapovat na místě a patřičně náš všechny sune. Ještě
stále mu věříme, že správným směrem (například k nám posunul
kytaristu Filipa, za což mu patří nehynoucí dík).

mám). Jinak dnes jsem poslouchal
kapelu Kazety, pak Vivien‘s Shadow a cestou do práce to byli tuším
Priessnitz, a také to, co Láďa.
Ty máš Honzo, takovou zajímavou
kytaru…
Honza: Kytaru postavil Jaroslav Janecký a dostal jsem se k ní díky známosti se zhýralým kamarádem, jehož
omrzel jeden její komponent (údajně
kvůli nepůvodní značce) a tak mi jí
prodal výrazně pod cenou i s obalem
a cvičebním kombem a já tak učinil
svůj životní kauf, neboť je skvělá! P.
S. o ptácích na hmatníku prohlásil
Zdeněk Juračka, že je to taková „ptákovina“!
Komunikovali byste s mimozemšťany, kdyby přistáli u vás před
domem? Pokud ano, na co byste se jich zeptali?
Láďa: Ano, určitě. Řekl bych jim něco o Audio Attaché a pak se
jich zeptal, kdo je Bureš.
Honza: Proč se snaží vypadat jako filmoví ufoni, copak nemají
svou vlastní hrdost a kulturu? A také bych jim zdůraznil, že s námi
na piano hraje Richard!
Díky za rozhovor. Á! Tamhle nesou pohovčičku.

Nová píseň Původního Bureše
INDIÁN
Co čtete?
Láďa: Věznici parmskou od Stendhala.
Honza: Takže jak velí staré dobré umělecké klišé: na nočním stolku
mi v tuto chvíli leží následující knihy – O. Štindl – Mondschein,
Ransom Riggs – Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti,
Francois Prévost – Manon Lescaut, K. H. Mácha – Lůnysvit, V.
Vysockij – Nepiju sám a J. Marek – Panoptikum starých kriminálních příběhů, a nečtu z nich ani jednu. Čtu Andělskou hru od C.R.
Zafóna, protože ji nosím v tašce.
Co posloucháte?
Láďa: Přibližně to, co hrálo a hraje nejmenované pražské rádio
jedna od devadesátých let do současnosti.
Honza: Posledních 14 dní poslouchám pouze naší novou píseň,
abych se konečně naučil text a taky abych mohl fundovaně dohlédnout na to, kdo v ní na dnešním koncertě udělá chyby (svůj tip

Na palouku sám
sedí indián
je mu zima a má hlad
je mu zima a má hlad
vyhnali ho ven
je tu opuštěn
přes obřadní kruh
posedl ho zlý duch
Byl to bojovník
padal na chodník
když ohnivou vodu pil
když ohnivou vodu pil
od řeky jde chlad
travou leze had
přes obřadní kruh
posedl ho zlý duch

Mlátí sebou o zem
měsíc na obloze
mraky s velkým vozem
podobaj se koze
Zítra vrátí se
buchty na míse
připraví mu jeho squaw
připraví mu jeho squaw
šaman řekne: „Olé!
Pojď na mou hruď vole!“
přes obřadní kruh
utekl zlý duch

Psychedelická kachna
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Orientační program:
20:30 – 21:15 Audio Attaché
21:30 – 21:50 Michal Knébl
22:00 – Skupinové foto
22:05 – 23:00 Původní Bureš

